
 

DAN ZA SPREMEMBE 
petek, 5. april 2013,  od 17. ure dalje, Trg Toneta Čufarja, Jesenice  
 

 
 
 
Pod okriljem Slovenske filantropije se bodo v organizaciji Mladinskega centra 
Jesenice, Kluba jeseniških študentov in Mladinskega sveta Jesenice tudi na 
Jesenicah odvijale aktivnosti v okviru projekta »Dan za spremembe«. Tema 
letošnjega Dneva za spremembe je darovanje predmetov, ki jih bomo na dan 
dogodka prodali po simbolični ceni. S projektom želimo čim več osnovnošolcem 
omogočiti, da se udeležijo šole v naravi.  
 
V dobrodelnem duhu bomo do 2. aprila zbirali predmete (seveda še dobro 
ohranjene in delujoče), ki jih nujno potrebujemo za kvalitetno življenje:  

- kuhinjske pripomočke in gospodinjske aparate,  
- pripomočke za prostočasne aktivnosti (kolo, rolerji, lopar za tenis, … ),  
- druge uporabne predmete (oprema za otroke, mobitel …), 
- večje kose oblačil, ki bi jih tudi sami še nosili (bunda, plašč, torbica …). 

 
Prav vsak med nami lahko pobrska po svojem domu in zagotovo se bo našlo nekaj 
takega, česar sami ne potrebujemo več, nekomu drugemu pa bi koristilo. Predmete 
se bo zbiralo na zbirnih mestih, ki jih bomo sproti osveževali na spletnih straneh 
www.mc-jesenice.si in www.kjs-klub.si. Kdor bo na dogodku našel kaj primernega 
zase, bo za izbrano odštel simbolično ceno in s tem doniral v sklad Zveze društev 
prijateljev mladine Jesenice. 
 
V petek bomo zbrane predmete ob prijetni glasbi in spremljevalnem programu 
postavili na razpolago vsem za simbolični »odkup«. Sodelujte tudi vi pri izmenjavi 
predmetov, ki jih nujno potrebujemo za kvalitetno življenje. Pridružite se 
vseslovenski prostovoljski akciji in pokažite, da imamo moč – tudi s prostovoljstvom 
– spreminjati stvari na bolje. 
 
Centralno zbirno mesto (do 2. aprila) je na Kejžarjevi 22, in sicer: 
− od ponedeljka do petka od 14. do 16. ure (MCJ), 
− v petek in soboto od 17. do 19. ure (KJŠ).  
 
Za več informacij pokličite: Vladimir 068-172-403, Miha 040-357-954, Anže 040-
223-276. 
 

 
 


